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Teren nieczynnego basenu miejskiego we Wrocławiu  
przykładem śmiertelnej pułapki dla zwierząt
 
The area of an abandoned urban pool in the city of Wrocław  
as an example of a lethal trap for animals
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Opuszczone i niezabezpieczone konstrukcje zlokalizowane w obrębie rozwijających się miast po-
tencjalnie stanowią zagrożenie dla wielu gatunków zwierząt. Niniejsza praca prezentuje przykład 
nieczynnego kąpieliska miejskiego na osiedlu Brochów we Wrocławiu jako śmiertelnej pułap-
ki dla zwierząt. Monitoring terenu o powierzchni ok. 1,25 ha prowadzono w latach 2016–2017. 
W częściowo wypełnionym wodą basenie zaobserwowano pięć gatunków płazów (ropuchę szarą 
Bufo bufo, ropuchę zieloną Bufotes viridis, rzekotkę drzewną Hyla arborea, żabę wodną Pelophylax 
esculentus, traszkę zwyczajną Lissotriton vulgaris), jeden gatunek gada (zaskrońca zwyczajnego 
Natrix natrix) i dwa gatunki ssaków (karczownika Arvicola amphibius, kreta Talpa europaea), 
w tym okaleczone lub martwe osobniki. W oddalonej ok. 20 m od zbiornika odkrytej studzience 
odnotowano martwego jeża zachodniego Erinaceus europaeus. Ze zbiornika i najbliższego oto-
czenia zebrano 266 pojemników po napojach. Odpady stanowiły śmiertelne pułapki dla przynaj-
mniej 1082 bezkręgowców (m.in. mrówek, chrząszczy, much, ślimaków) oraz dla drobnych krę-
gowców, tj. traszek zwyczajnych i gryzonia.

Procesy urbanizacyjne prowadzące do 
przestrzennego rozwoju miast powodują kon-
flikty między człowiekiem a zwierzętami, które 
coraz częściej pojawiają się na osiedlach ludz-
kich, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach 
(Luniak 2004; McKinney 2008; Hale i in. 2015). 
Dzieje się tak na skutek przejęcia, fragmentacji 
lub niszczenia ich siedlisk, co nierzadko pro-
wadzi do utraty naturalnych szlaków migra-

cji. Choć większość dzikich zwierząt zazwy-
czaj wycofuje się z obszarów zurbanizowanych, 
część z nich potrafi zaadaptować się do specy-
ficznych, często wręcz niekorzystnych warun-
ków (Andrzejewski i in. 1978; Luniak 2004). 
Niewielki udział dużych drapieżników, obfi - 
tość pożywienia (np. śmietniska, dokarmianie), 
mno gość rozmaitych schronień, a także sto-
sunkowo wysoka temperatura (efekt miejskiej 
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